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BEVEZETŐ 
 
 

Jelen helyzetben nem lehet mással kezdeni egy munkatervet, mint annak a 

reménynek a kifejezésével, hogy minél hamarabb újra a rendelkezésére állhatunk 

mindenkinek a szolgáltatásainkkal, és nem csak a zárt ajtók mögött. 

Ugrásra készen várjuk a szigorítások, korlátozások feloldását. Felkészültünk az új 

kihívásokra, többek között arra, hogy hogyan tudjuk ismét falaink közé hívni az olvasókat, a 

turistákat, valamint arra, hogy olyan rendezvények kerüljenek ki kezeink közül, amelyeken 

mindenki jól érzi magát. 

Reméljük, hamarosan újra indul – minden más mellett – a kulturális élet. 

 

  
MUNKATERV A KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGHEZ 

 
 

Nagyrendezvények 
 
 

Móri Szent György-heti Vigasságok 

(2021. április 20-25.) 

 

A tavalyi évben lett volna a 22. rendezvény, de sajnos az ismert okok miatt elmaradt. 

Ami a legszomorúbb, hogy sajnos az idei megrendezés is az egyik legnagyobb kérdőjel a 

munkatervünkben. Amennyiben lehetőség lesz a megtartására, a vírushelyzet miatt akkor is 

nagy kérdés a főzőverseny lebonyolítása. Az biztos, hogy amennyiben megszervezésre 

kerül, akkor az elmúlt évek színvonalát szeretnénk az érdeklődők számára biztosítani. 

 

 

Múzeumok Éjszakája 

(2021. június 26.) 

 

Intézményünk már 13 éve kapcsolódik az országos rendezvénysorozathoz – igaz, 

tavaly elmaradt -, melynek keretében az idén is színes kulturális programkínálattal várjuk az 

érdeklődőket. Az időszaki kiállítások megnyitása, illetve a szabadtéri koncertek mellett a 

legkedveltebb állandó programunk a menetleveles barangolás. Ilyenkor tudjuk bemutatni az 

állandó kiállításaink anyagát olyan mélységben, hogy az apróbb változtatásokat is 

észrevegyék a látogatók. A kastélyudvaron felállított színpadra neves fellépők koncertjeit 

tervezzük. Az este sikeres lebonyolításában évek óta számíthatunk a Móri Borbarát Hölgyek 



 
 

 

Egyesületére (bortotó), valamint a Móri Borvidék borászaira, akik egyre nagyobb 

érdeklődéssel várják ezt a rendezvényünket. 

 

Public art - a köztéri művészetek hete 

(2021. július 14-17.) 

 

A Public Art rendezvényt a Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvánnyal és a MIKSZ 

Egyesülettel közösen szervezzük, közel 10 éve.  

A program keretében a Szent István Parkba kitelepült alkotók célja, hogy a művészetet 

kiszabadítsák a falak közül és kivigyék azt a szabad ég alá. A négynapos rendezvény során 

a művészek a nagyközönség szeme előtt készítik el a legkülönfélébb képzőművészeti 

alkotásaikat. 

Szombaton délután tárlatvezetésre várjuk a látogatókat, amelynek keretében a művészek 

bemutatják alkotásaikat. Ezt követően a színpadon 2 könnyűzenei koncertet szervezünk az 

érdeklődőknek. 

 

 
MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 

(2021. augusztus 19-21.) 

 

A tizenegyedik alkalommal megrendezésre kerülő – mivel tavaly elmaradt - fesztivál 

keretében „MÓRIKUM” névjegy alatt a móri unikumokat szeretnénk összegyűjteni és 

megismertetni látogatóinkkal.  A rendezvényt a helyi gasztronómiai különlegességek teszik 

igazán egyedivé és izgalmassá: fröccs, bor, borleves, kvircedli, macskapracni… 

Igyekszünk minden korosztály számára érdekes programot összeállítani a színpadon, 

és minél szélesebb és színesebb körét megmutatni a móri önképző csoportoknak. A fesztivál 

keretében ünnepeljük meg az államalapítást, de tervezünk szabadtéri színházat, 

kiállításmegnyitókat is. 

 
 

Móri Bornapok és Nemzetközi Népzenei és Néptánc Fesztivál 

(2021. szeptember 30-október 3.) 

 

Mór egyik legrangosabb rendezvénye, nagy eseménye a szürethez kapcsolódó Móri 

Bornapok. A programsorozat ideje alatt a város egész területén, számos helyszínen több 

ezer látogató számára kínálunk rendkívül sokrétű hagyományőrző, kulturális, sport és 

szórakoztató lehetőséget, emellett az idelátogató hazai és külföldi vendégek 

megismerkedhetnek a város egyre gazdagodó kulturális értékeivel.  



 
 

 

Nagyon nagy kérdés a tavalyihoz hasonlóan az idei Móri Bornapok megszervezése. 

Külföldi csoportok, táncosok, zenészek érkezése kérdése, egyrészt vendégoldalról, másrészt 

a fogadóoldal tekintetében is. Megosztó a tavalyi rendezvény, hiszen egyrészről volt, akinek 

tetszett a visszafogottság, a nyugalom, másrészről volt, aki nem nevezte ezt igazi 

Bornapnak.  

Az biztos, hogy ha megrendezhető a több évtizedes múltra visszatekintő fesztivál, 

akkor sikerességének és népszerűségének fenntartása érdekében igyekszünk népszerű 

fellépőkkel megtölteni a nagyszínpadot, ami egy ilyen kvalitású rendezvénynél 

elengedhetetlen.  

 
Rendezvénysorozatok 

 

Nyári Zenei Estek 

(2021. június 20 - augusztus 29-ig vasárnaponként) 

 

Az idei évben 26. alkalommal szervezzük meg a Nyári Zenei Esteket. A nyár 

folyamán, vasárnaponként 18 órától élvezetes koraesti koncerttel várjuk a közönséget a 

Zenepavilonban. A programsorozat keretében szinte minden műfajban (fúvószene, jazz, 

magyar és külföldi népzene, kórusművek, musical stb.) élvezhetünk egy-egy produkciót és 

alkalmanként fellépési lehetőséget kapnak a helyi műkedvelő csoportok is.  A programot 

leginkább a közép- és idősebb korosztály látogatja, de kedvelik a kisgyerekes családok is, 

tehát a fellépők sora elsősorban az ő igényüket tükrözi.  

 
KisUdvar koncertek 

(2021. június 18. - augusztus 27-ig kéthetente) 

 

2021-ben ötödik alkalommal szervezzük meg koncertsorozatunkat, KisUdvar 

Koncertek elnevezéssel, a Lamberg-kastély kerthelyiségében. Az immáron közkedvelt 

nyáresti program az idei évben is kéthetente tervezzük megrendezésre, péntek este 21 órai 

kezdettel, egészen augusztus végéig. Ez a programsorozat főként a fiatalabb és 

középkorosztályt célozza meg, akik könnyű, mégis színvonalas kulturális kikapcsolódásra 

vágynak. A zenekarokat az idén is úgy válogatjuk össze, hogy több zenei műfaj képviselve 

legyen, de alapvetően inkább alternatív és „kultúr-pop” fellépők lesznek. Az idén is jelképes 

összegű belépődíjat fogunk szedni, az udvar korlátozott befogadóképessége miatt. Rengeteg 

pozitív visszajelzést kaptunk az előző koncertsorozat kapcsán, és nagy érdeklődés övezi az 

idei fellépők sorát is, így bízunk benne, hogy az idén is teltházzal bonyolítjuk le a 

rendezvényt.   

 

 



 
 

 

 
Egyéb rendezvények, tanfolyamok, szakkörök 

 
Környezetvédelmi és madárbarát nap 

(2021. március 19.) 

 

Népszerű rendezvény az iskolások körében, azonban sajnos az idei évben 

valószínűleg nem tudjuk megtartani az év eleji rendezvénykorlátok, illetve az iskolásokra 

vonatkozó intézkedések miatt. Amennyiben mégis megtartható lenne, akkor biztos, hogy 

mindent megteszünk az iskolások szórakoztatásáért és tanulásáért. 

 

Városi Gyermeknap 

(2021. május 29.) 

 

A Szent István Parkban egésznapos programmal készülünk minden évben a 

Gyermeknapra. Népi játszóparkkal, arcfestéssel és koncerttel várjuk a családokat. A 

gyerekek számára ingyenes körhintákat és ugrálóvárakat a Móri Borvidék TDM Iroda 

finanszírozza. Programelemmel sok éve közreműködik a Móri SE Sakk Szakosztálya és a 

Móri Díszmadarasok Egyesülete is.  

 

Bányásznap 

(2021. szeptember 4.) 

 

A Bányásznapot a Mór-Pusztavám Bányász Nyugdíjas Szakszervezet segítségével 

rendezzük meg. A protokoll programok (koszorúzások, jutalmak átadása) a bányászok 

irányításával zajlanak. Intézményünk a Szent István Parkban lévő színpadot, és a rajta zajló 

kulturális programokat szervezi és koordinálja 

 

Márton-havi programok 

(2021. november) 

 

A Márton-napok eredetileg a móri Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett 

és finanszírozott rendezvény volt, melyen az óvodák és iskolák német nyelvű kulturális és 

hagyományőrző, nemzetiségi programokat mutattak be saját intézményükben. A Márton-napi 

lampionos felvonulás és a Márton-bál volt a nagyközönség által látogatható rendezvény. Az 

évek folyamán civil szervezetek, valamint intézményünk is több nyilvános programot kapcsolt 

a rendezvénysorozathoz, amely így Márton-heti, majd Márton-havi programokká nőtte ki 

magát. Ezáltal már nem csak a móri közönséget, hanem a városunkba látogató turistákat és 

a közeli települések lakosait is vendégeink között tudhatjuk. 



 
 

 

Intézményünk a Márton-bálon való segítségnyújtás mellett a lampionkészítő 

játszóházat bonyolítja le, illetve a kastély udvaráról indul a lampionos felvonulás is, ami a 

Wekerle Sándor Szabadidőközponthoz érkezik. Ott kollégáink sült tökkel, forró teával és 

forralt borral várják a felvonulókat. A szabadidőközpontban lévő ezt követő esetleges többi 

program pontosításához még a német önkormányzattal és a civil csoportokkal való 

egyeztetés szükséges.  

 
Ünnepek, megemlékezések 

 
Az állami ünnepek és városi rendezvények szervezésének és lebonyolításának 

továbbra is aktív részesei vagyunk: 

 

• március 15. 

• március 18. 

• középiskolások városi ballagása 

• június 4. 

• augusztus 20. 

• október 6. 

• október 23. 

• november 2. 

• november 4. 

• december 3. 
 

A rendezvényekhez tartozó marketing feladatok nagy részét intézményünk végzi, a plakát 

és szórólap készítésén kívül munkatársaink feladata az online felületeken való megjelenések 

koordinálása is. Ezen kívül rendszeresen igénylik közreműködésünket a civil szervezetek és 

oktatási intézmények is hangosítással és konferálással.  

 
Nyári táborok 

 

A nyári szünidő első felében idén is megtartjuk napközis táborainkat. Eddig 25 fővel 

tartottuk a táborokat, azonban elképzelhető, hogy az idén csökkentjük a létszámot a nagyobb 

biztonság érdekében. A szülők részéről nagy az igény, előszeretettel keresik ezt a 

lehetőséget, hiszen áraink csupán a tábor bekerülési költségeit tartalmazzák. A napi 

háromszori étkezés mellett remélhetőleg sikerül egy-egy buszos kirándulást is 

becsempésznünk a programok közé. A gyerekek, akik évről évre nagy örömmel jönnek 

hozzánk, a szórakozáson kívül hasznosan tölthetik el idejüket, bővíthetik ismereteiket.  

 

 

 



 
 

 

Időszaki kiállítások 

 

A kiállítások tematikáját próbáljuk úgy összeállítani, hogy lehetőség szerint minden 

korosztálynak és minél több érdeklődő látogatónak nyújtson feledhetetlen esztétikai élményt. 

A termünk viszonylag kis mérete sajnos erősen behatárolja a kiállítók körét és a befogadható 

alkotások mennyiségét.  

Az elmúlt években a kastély folyosóján rendszeresen szerveztünk fotókiállításokat, 

melyek nagy népszerűségnek örvendenek mind a kiállítók, mind a látogatók között, így az 

idei évben is több alkalommal fogunk ilyen típusú tárlatot szervezni. 

 
Tervezett időszaki kiállításaink a 12-es teremben: 
 

• Hegyaljai Tünde és Józsa Szarka Kata – nemez 
március 4-től május 16-ig 

• Gyerekjáték kiállítás 
május 27-től június 20-ig 

• Pintér Balázs tanítványai 
június 26-tól augusztus 8-ig 

• Képző- és Iparművészeti Szabadiskola     
augusztus 19. – szeptember 19-ig 

• Kováts Judit 
szeptember 30-tól november 14-ig 

• Bíró Csaba és Láposi Gabriella 
november 28 - január 24. 
 

Tervezett időszaki kiállításaink a 12-es folyosón: 
 

• Kecskés Lilla - fotókiállítás 
április 22-tól június 13-ig 

• Pintér Balázs tanítványai 
június 26-tól augusztus 8-ig 

• Nagy Edit tanítványai – gyerekrajz kiállítás 
Augusztus 19. – szeptember 20. 

• Bornapi fotókiállítás- Fűrész Zsolt 
szeptember 30-tól január 24-ig 

 

Jelentősebb tárlataink propagálásához nyomdai kivitelezésű meghívót, plakátot 

készítünk, készíttetünk. Az óvodások és általános iskolások számára egyes időszaki 

kiállításokhoz kapcsolódó tematikus foglalkozásokat kínálunk, melyekre előzetes 

bejelentkezés szükséges. 

 



 
 

 

Bálok 

 

Ünnepekhez, nagyrendezvényekhez kapcsolódóan szervezünk az év folyamán táncos 

rendezvényeket. Reméljük, a vírushelyzet elmúltával az év végén már megtudjuk tartani a 

báljainkat. 

 

• Farsangi bál (február 6.) – valószínűleg elmarad 

• Húsvéti locsoló bál (április 4.) – valószínűleg elmarad 

• Márton-bál (november 13.) 

• Szilveszteri bál (december 31.) 
   

Az általunk szervezett bálok sok vendéget vonzanak, gyorsan elfogynak a helyek. 

Ezeket a teltházas rendezvényeinket vegyes korosztály látogatja, és érkeznek vendégek a 

környező településekről is (Székesfehérvár, Környe, Tata, Oroszlány).   

 

Adventi rendezvények 

(2021. november 28 - december 19-ig) 

 

Advent első hétvégéjét megelőző pénteken felnőtt kézműves foglakozást szervezünk, 

ahol adventi koszorúk és karácsonyi asztali- és ajtódíszek készíthetők a Tihanyi Virágüzlet 

munkatársainak közreműködésével. Vasárnap délután nyitjuk meg Adventi kiállításunkat. A 

gyerekeknek Mikulásváró műsort és kézműves foglalkozást tartunk. A karácsonyi 

kórushangverseny és a Városi Nyugdíjas Karácsony megszervezésében is közreműködünk. 

A kastélyt karácsonyi díszbe öltöztetjük, az udvaron kerül felállításra a Betlehem. 

A tavalyi már elkezdődött a szervezése egy újra gondolt móri adventi időszaknak, ami 

sajnos a pandémia miatt elmaradt. Reméljük idén megtartható lesz a tavaly kigondolt új 

köntösben. 

 

Kézműves műhelyfoglalkozások 

 

Jeles napokhoz (farsang, húsvét, karácsony stb.) kapcsolódóan projekt hetek 

keretében múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartanak a múzeumi szakfeladaton dolgozó 

kollégák, melyek igen nagy népszerűségnek örvendenek. A foglalkozások keretében az 

óvodás és iskolás csoportok előadást hallhatnak az adott jeles naphoz kapcsolódó 

hagyományokról, majd kézműves foglalkozáson vehetnek részt, ez utóbbiban nyújtanak 

segítséget igény esetén a közművelődési kollégák.  

A saját lebonyolítású játszóházaik Mikulás, illetve Márton napjához kapcsolódnak.  

 

 



 
 

 

Tervezett tanfolyamaink 

 

Az előző évekhez hasonlóan tervezünk Társastánc tanfolyam indítását, viszont a 

korlátozások miatt ez valószínűleg csak ősszel lesz majd esedékes. 

 
Művészeti csoportok, klubok, szakkörök 

 

A korlátozások feloldása után tervezzük, hogy a lehető leghamarabb újraindítjuk 

foglalkozásainkat felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. 

Az egyesületi formában működő klubok, csoportok rendezvényeihez, próbáikhoz 

helyet biztosítunk, lehetőségeinkhez képest szakmai segítséget is nyújtunk, és a korábbi 

évekhez hasonlóan számítunk aktív közreműködésükre rendezvényeinken. 

 
 

MUNKATERV A KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉGHEZ 
 

Az intézmény könyvtári munkatervéről szóló részt a következőkre hivatkozva egy külön 

dokumentumként kerül bemutatásra: 

 

„A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult. tv.) 66. § n) pontja a megyei hatókörű városi 

könyvtárak feladatává teszi, hogy elektronikus formában megőrizze és hozzáférhetővé tegye 

a települési könyvtárak éves szakmai beszámolóját és munkatervét. A települési könyvtárak 

részére a 2020. évi szakmai beszámoló és a 2021. évi munkaterv elkészítéséhez szükséges 

sablonjait ezúton küldöm meg Önnek.” 

 
 

MUNKATERV A MÚZEUMI TEVÉKENYSÉGHEZ 

 

Az idei évi terv nem szólhat másról, minthogy reméljük a korlátozások mihamarabbi 

feloldását, és újra személyesen üdvözölhessük a látogatókat. Feladatunk lesz, hogy 

munkákkal segítsük a hazai turizmus mihamarabbi fellendülését, és ismét a korábbi évek 

látogatószámait produkáljuk. 

 
 

„Az Év Múzeumbarát Osztálya és Pedagógusa” pályázat 
 
Az idei évben is tervezzük meghirdetni az “Év Múzeumbarát Osztálya és Pedagógusa” 

pályázatot. 



 
 

 

Játékos versengéssel invitáljuk gyakoribb múzeumlátogatásra a móri diákokat és 

pedagógusokat a gyűjteményeinkben. A pályázat célja, hogy a helyi iskolák diákjai és tanárai 

gyakrabban és szívesebben járjanak a múzeumunkba. Az iskolai tanulás során 

hatékonyabban és kreatívabban használják a kiállítások biztosította ismeretszerzési 

lehetőségeket, ezáltal is erősödjön az oktatási intézmények és a múzeum kapcsolata. 

A pályázat keretében az osztályok esetében az adott tanév múzeumlátogatási alkalmainak – 

kiállítás megnyitók, rendezvények, tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, 

vetélkedők– gyakorisága, a pedagógusoknál pedig a múzeumok oktatási célú, sokoldalú 

hasznosítása – iskolai (múzeumi) tanórák, és múzeumlátogatások gyakoriságának alapján 

kerül kiválasztásra a díjazott.  

Az Év Múzeumbarát Osztálya Díjra móri általános és középiskolai osztályok, pályázhatnak 

és az Év Múzeumbarát Pedagógusa Díjra azok tanárai.  A pályázatban résztvevők az első 

múzeumlátogatás alkalmával regisztrálhatnak, és egy pecsétgyűjtő füzetet kapnak, melybe a 

tanév során gyűjthetik a látogatást igazoló pecséteket. A díjat az az osztály, illetve 

pedagógus kapja, amelyik a tanév során a legtöbb pecsétet gyűjti össze.  

 

Múzeumpedagógiai órák 

 

A múzeumpedagógia órák segítségével a hozzánk látogató diákcsoportok játékos formában 

kerülhetnek kapcsolatba kiállításainkkal, múzeumunkkal, gyűjteményeinkkel. A múzeumi 

órák, foglalkozások célja, hogy kézzelfoghatóvá, élményszerűvé tegyék az iskolákban 

tanultakat, résztvevői kipróbálhassanak egyedi tevékenységeket is. Ezzel együtt elsajátítják 

azokat a készségeket és kompetenciákat, amelyek lehetővé teszik, hogy kiállításainkat akár 

most, vagy majdan felnőttként önálló an élvezzék és megértsék.  

A korábban játszóházi jellegű múzeumpedagógiai programok ma már következetesen 

kapcsolódnak az iskolai tananyaghoz, ezzel a múzeum élményszerű, szemléletes tanulási 

helyszínné vált.  

Világszerte, így hazánkban is egyre erőteljesebb az a törekvés, hogy a múzeumok, 

közgyűjtemények ne csak passzív módon tárják kulturális kincseiket a nyilvánosság elé, 

hanem minél aktívabban vonzzanak magukhoz fiatalokat. 

A 2020-as évben is több iskola pedagógusa élt azzal a lehetőséggel, hogy „kiváltotta” a 

tanintézményeik fala közt tartott óráikat azzal, hogy az adott témakörhöz kapcsolódóan 

múzeumpedagógiai órát kért. Ezt a jövőben is szeretnénk erősíteni. 

Múzeumpedagógiai óráink – a teljesség igénye nélkül – a következő témakörök köré 

csoportosulhatnak: 

• néprajz 

• hon- és népismeret 

• történelem 

• irodalomtörténet 



 
 

 

• helytörténet 

• régészet 

• kézművesség 

• művészet- és művészettörténet 

• időszaki kiállításainkhoz kapcsolódó témakörök  

Intézményünkben már hagyománnyá vált és elmondhatjuk, hogy nagyon közkedveltek a 

nyári táboraink. Mivel a múzeumok sokrétű feladatainak sorába jól illeszkednek és a 

múzeumi témákhoz kapcsolódhatnak, múzeumi tematikájú, különleges nyári tábort 

szeretnénk megvalósítani ebben az évben is. 

 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 

 

Múzeumnak tovább kell mélyítenie és szélesíteni a kapcsolatot a város oktatási-, kulturális 

intézményeivel és civil szervezeteivel. Nyitottunk a legfiatalabb múzeumlátogatók felé is. 

Bővítettük az óvodásoknak szánt programcsomagunkat is. A múlt év tapasztalatait 

felhasználva folytatjuk az óvodások számára kidolgozott programjaink megvalósítását. 

Meglevő múzeumpedagógiai programkínálatunk frissítése, aktualizálása folyamatosan zajlik.  

2021-ben is folyamatosan fejlesztjük és bővítjük a múzeum iskolákkal, fiatalokkal és 

pedagógusokkal való kapcsolatát, gondolva itt a városi és vidéki iskolákra és a különböző 

korosztályra egyaránt. Továbbra is szeretnénk folytatni a fogyatékkal élők bevonását is. 

A múzeumpedagógiai foglalkozások keretében lehetőséget biztosítunk arra, hogy az óvodás, 

az általános és akár, középiskolás tanulók korosztályuknak megfelelően megismerkedjenek 

a népi kultúrával, ezen belül is a móri sváb kultúrával és annak hagyományával. A 

foglalkozások során a diákok találkozhatnak az év jeles napjaihoz kötődő szokásokkal, 

izgalmas kisfilmek segítségével, és a foglalkozások témájához kapcsolódó tárgykultúrával. 

Nemcsak ismereteiket bővíthetik a gyerekek a színes előadásokkal, hanem kézműves 

foglalkozáson is részt vesznek, ahol az „alkotások” szintén kapcsolódnak az ünnepkörhöz.  

 

Ünnepnaphoz kötött projektheteink 2021-ben: 

• Farsang – valószínűleg elmarad 

• Március 15 (Móri csata) 

• Húsvét 

• Vasarely 

• Márton napi 

• Advent 

 

 

 

 



 
 

 

Sváb tájház 

 

A tájházak vagy falumúzeumok olyan szabadtéri néprajzi gyűjtemények, amelyek a helyben 

összegyűjtött és megőrzött tárgyakkal az adott település vagy tájegység hagyományos tárgyi 

kultúráját, a népi építészet szempontjából jelentős (esetleg népi műemlékeknek minősített) 

épületekben berendezett lakásbelsőket mutatják be. 

Elsődleges céljuk a reprezentálás, az értékmegőrzés és értékközvetítés. A magyarországi 

tájházak a kulturális örökségek egy kiemelt csoportját képezik, az ország világörökségi 

várományosi listáján szerepelnek. 

A tájházunk az ide telepített német lakosság mindennapi életét, tárgyi kultúráját mutatja be, 

helyben összegyűjtött és megőrzött tárgyakkal az adott településről. 

Fontosnak tartjuk továbbra is, hogy a helyi hagyományőrző csoportokkal karöltve 

színesíthetjük a tájházi rendezvényeket, múzeumpedagógiai foglalkozásokat, nyári 

táborokat. 

Terveink szerint a Tájházszövetség által meghirdetett Tájházak Napja program, idén is a 

Szent György-heti Vigasságok című rendezvényünk színes foltja lesz. Kollégákkal “élővé” 

varázsoljuk a házat, begyújtunk a sparheltbe és sütünk, főzünk. A látogatók nem csak 

végignézhetik mindezt, hanem megkóstolhatják a sváb jellegű ételeket. 

A múzeumpedagógiai projekthetek előadásait a tájház tisztaszobájába terveztük ebben az 

évben is. A foglalkozásokon részt vevő gyerekek így közelebb kerülnek a népi hagyományok 

felelevenítése közben a régmúlthoz. 

 

Kommunikációs tevékenység 

 

Célunk a múzeum látogatottságának, ezzel ismertségének és elismertségének, valamint 

bevételeinek egyenletes, folyamatos növelésére.  

A már jól bejáratott, többségében személyes kommunikációs csatornákon keresztül, 

továbbra is meg kell szólítani a múzeumot legnagyobb számban látogató iskolai csoportokat. 

Törekedni kell az eddig kevésbé hatékonyan elért csoportok(középiskolások) 

megszólítására, az ehhez szükséges kommunikációs csatornák felderítésére, használatára.  

Új célközönség hatékony megszólítására: jelen pillanatban ezeken a családokat értjük. 

Törekedni kell a múzeumot kedvezményesen látogató csoport, a nyugdíjasok még aktívabb 

megszólítására, bevonására. Esetükben egy folyamatosan növekvő számú célközönségről 

beszélünk, akik ugyan kisebb bevételt, de nagy létszámot, s vele egy nagy létszámú, a 

múzeumot elismerő közösséget alkothatnak. 

A fentiek megvalósulásával lépéseket tehetünk annak a célkitűzésnek az elérésében, hogy 

őrizzük és közzé is tesszük Mór és a Múzeumunk tudományos, kulturális és művészeti 

értékeit. 



 
 

 

Törekszünk a várost és városkörnyéket leginkább elérő, azaz leghatékonyabb megjelenési 

felületek (helyi és országos televíziók, írott sajtó, közösségi felületek, stb.) megfelelő mértékű 

és szintű használatára. 

 
 

EGYÉB TERVEK A 2020. ÉVI MUNKAVÉGZÉSHEZ 
 
 

Intézményünk külső kapcsolatai 
 

A szakmai kapcsolattartást más megyei és országon belüli szervezetekkel (Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete, MOKKA - Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület, Magyar 

Népművelők Egyesülete, Fejér Megyei Népművelők Egyesülete, Tájházszövetség), 

intézményekkel nagyon fontosnak tartjuk, ezért lehetőségeinkhez mérten megragadunk 

minden olyan alkalmat, ahol szakmai továbbképzéseken, találkozókon, vándorgyűléseken 

vehetünk részt. 

Iskolai, óvodai oktatást, nevelést segítő munkánk 

 

Helyet biztosítunk az iskolai ünnepeknek, vetélkedőknek, részt veszünk az iskolai, 

óvodai rendezvényeken, ahol segítséget nyújtunk a technikai feltételeink biztosításával is.  

A Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködünk több városi rendezvény 

lebonyolításában. 

 

Kapcsolat a civilszférával 

 

A város civil szervezetei rendszeresen részt vesznek rendezvényeinken, némelyekkel 

közösen szervezünk programokat. 

A civilek működését segítjük helyiségeink rendelkezésre bocsátásával - alkalmi és 

rendszeres jelleggel.  

Továbbra is helyet adunk próbák, taggyűlések, fogadóórák, rendezvények 

megtartására intézményünk épületeiben. 

Az iskolák, óvodák, civil szervezetek élnek a képviselőtestület által biztosított 

lehetőséggel, és általában kihasználják az igénybe vehető ingyenességet. Ennek anyagi 

(önköltségi) hátterét intézményünk viseli.   

 

Intézményi marketing 
 

Intézményünk marketing tevékenysége még mindig két lábon áll. Az úgynevezett papír 

alapú, nyomtatott termékek (plakátok, szórólapok, meghívók) még mindig több látogatót 





 
 

 

 
 

MELLÉKLETEK 
 

1. számú melléklet: Közművelődési alapszolgáltatási terv 

 
 



Közművelődési alapszolgáltatások 

Kultv. 76. § (3)

A közösségi tevékenység 

megnevezése
A közösségi tevékenység célja

A közösségi tevékenység 

rendszeressége vagy 

tervezett időpontja, 

időtartama

A közösségi 

tevékenységben 

részt vevők 

tervezett száma 

(fő)

A közösségi 

tevékenység 

helyszíne/ 

helyszínei

A közösségi 

tevékenységben a helyi 

lakosság részvételi 

módja

Kézimunka kör
Egymástól való tanulás 

lehetőségének biztosítása

2021. márciustól májusig, 

2021. szeptembertől 

decemberig kéthetente

160 Lamberg-kastély közvetlen

Kerekítem-gombolyítom 

kézműves foglalkozás 

gyerekeknek

Egymástól való tanulás 

lehetőségének biztosítása

2021. márciustól májusig, 

2021. szeptembertől 

decemberig kéthetente

160 Lamberg-kastély közvetlen

Baba-Mama Klub

Helyszín biztosítása művelődő 

közösségek számára, működésük 

támogatása, fejlődésük segítése

2021. március-december, heti 

rendszerességgel
100 Lamberg-kastély

önkéntes tevékenység, 

közvetlen 

Városi Közművelődési 

Közalapítvány koncertjei

Helyszín biztosítása művelődő 

közösségek számára, működésük 

támogatása, szakmai segítségnyújtás

2021. április,                            

2021. november
500

Erzsébet téri 

Művelődési Ház

szolgáltatás igénybe 

vétele

Szent György-heti 

Vigasságok és Ezerjó 

Fakanálforgató 

Főzőverseny

Közösségi élet, 

közösségfejlesztőprogram szervezése
2021. április 20-25. 3000

Lamberg-kastély 

parkja, Kapucinus 

tér

szolgáltató és 

szolgáltatást igénybe 

vevő egyaránt

Városi Gyereknap
A gyermekek és az ifjúság 

művelődése
2021. május 29. 500 Szent István park

szolgáltató és 

szolgáltatást igénybe 

vevő egyaránt

Nyári Zenei Estek Közösségi élet szervezése
2021. június-augusztus,      10 

vasárnapi alkalom
1500

Lamberg-kastély 

parkja, Zenepavilon

szolgáltatás igénybe 

vétele

Kisudvar Koncertek
Közösségi élet, 

közösségfejlesztőprogram szervezése

2021. június-augusztus,      6 

pénteki alkalom
700

Lamberg-kastély, 

Kisudvar

szolgáltatás igénybe 

vétele

Múzeumok Éjszakája

Közösségi élet, 

közösségfejlesztőprogram szervezése, 

művelődést segítő program

2021. június 25. 500 Lamberg-kastély

szolgáltató és 

szolgáltatást igénybe 

vevő egyaránt

Napközis táborok
A gyermekek és az ifjúság 

művelődése
2021. június-július 60

Lamberg-kastély, 

Erzsébet téri 

Művelődési Ház

szolgáltatás igénybe 

vétele

Public Art

Közösségi élet, 

közösségfejlesztőprogram szervezése, 

művelődést segítő program

2021. július 16-19. 250 Szent István park

szolgáltató és 

szolgáltatást igénybe 

vevő egyaránt

1. számú melléklet

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése



Mórikum Kultúr-Fröccs-

Fesztivál

Közösségi élet, 

közösségfejlesztőprogram szervezése, 

művelődést segítő program

2021. augusztus 19-21. 5000 Lamberg-kastély

szolgáltató és 

szolgáltatást igénybe 

vevő egyaránt

Móri Bornapok és 

Nemzetközi Népzenei és 

Néptánc Fesztivál

Közösségi élet, 

közösségfejlesztőprogram szervezése, 

művelődést segítő program

2021. szeptember 30-október 

3.
35000

Több helyszín a 

városban

szolgáltató és 

szolgáltatást igénybe 

vevő egyaránt

Városi Nyugdíjas 

Karácsony

Idősek művelődését elősegítő 

program
2021. decmber 16. 300

Erzsébet téri 

Művelődési Ház
közvetlen

Karácsonyi Kóruskoncert

Közösségi élet, 

közösségfejlesztőprogram szervezése, 

művelődést segítő program

2021. december 18. 250
Erzsébet téri 

Művelődési Ház

szolgáltató és 

szolgáltatást igénybe 

vevő egyaránt

Környezetvédelmi és 

madárbarát nap
Ismeretterjesztő alkalmak biztosítása 2021. március 19. 120

Lamberg-kastély és 

parkja
közvetlen

Társastánc tanfolyam Iskolarendszeren kívüli képzés 2021. szeptember-november 20
Erzsébet téri 

Művelődési Ház
közvetlen

Március 15. Nemzeti 

Ünnep

ünnepek kultúrájának gondozása a 

művelődő közösségek bevonásával, 

ünnepek helyi alkalmainak 

támogatása

2021. március 15. 150 szabadtér

szolgáltató és 

szolgáltatást igénybe 

vevő egyaránt

Megemlékezés a II. 

Világháború móri 

áldozataira

ünnepek kultúrájának gondozása a 

művelődő közösségek bevonásával, 

ünnepek helyi alkalmainak 

támogatása

2021. március 18. 100 szabadtér

szolgáltató és 

szolgáltatást igénybe 

vevő egyaránt

Tájházak Napja

helytörténettel, népművészettel, népi 

iparművészettel, és a település 

kulturális örökségét bemutató 

program szervezése

2021. április 24. 300
Tájház és Lamberg-

kastély parkja

szolgáltató és 

szolgáltatást igénybe 

vevő egyaránt

Trianoni megemlékezés

ünnepek kultúrájának gondozása a 

művelődő közösségek bevonásával, 

ünnepek helyi alkalmainak 

támogatása

2021. június 4. 100 szabadtér

szolgáltató és 

szolgáltatást igénybe 

vevő egyaránt

Szent István Napja, állami 

ünnep

ünnepek kultúrájának gondozása a 

művelődő közösségek bevonásával, 

ünnepek helyi alkalmainak 

támogatása

2021. augusztus 20. 300 Lamberg-kastély

szolgáltató és 

szolgáltatást igénybe 

vevő egyaránt

Bányásznap

helytörténettel, népművészettel, népi 

iparművészettel, és a település 

kulturális örökségét bemutató 

program szervezése

2021. szeptember 4. 200 szabadtér

szolgáltató és 

szolgáltatást igénybe 

vevő egyaránt, közvetlen

Aradi vértaunk 

emlékezete

ünnepek kultúrájának gondozása a 

művelődő közösségek bevonásával, 

ünnepek helyi alkalmainak 

támogatása

2021. október 6. 100 szabadtér

szolgáltató és 

szolgáltatást igénybe 

vevő egyaránt

A hagyományos közösségi kulturális értékek 

átörökítése feltételeinek biztosítása

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 

biztosítása



Október 23. Nemzeti 

Ünnep

ünnepek kultúrájának gondozása a 

művelődő közösségek bevonásával, 

ünnepek helyi alkalmainak 

támogatása

2021. október 23. 100 szabadtér

szolgáltató és 

szolgáltatást igénybe 

vevő egyaránt

Márton havi programok

helytörténettel, népművészettel, népi 

iparművészettel, és a település 

kulturális örökségét bemutató 

program szervezése

2021. november 500 több helyszínen

szolgáltató és 

szolgáltatást igénybe 

vevő egyaránt, közvetlen

Liederkreis Német 

Nemzetiségi Kamarakórus 

próbái

zeneművészet területén amatőr 

tevékenységet folytató csoport 

támogatása, helyszín biztosítása

heti rendszeresség 15 Művelődési ház közvetlen

Edelweiss Német 

Nemzetiségi Táncegyüttes 

próbái

táncművészet területén amatőr 

tevékenységet folytató csoport 

támogatása, helyszín biztosítása

heti több alkalom 110 Régi Mozi közvetlen

Forgatós Táncegyüttes 

próbái

táncművészet területén amatőr 

tevékenységet folytató csoport 

támogatása, helyszín biztosítása

heti több alkalom 70 Régi Mozi közvetlen

Móri Ifjúsági 

Fúvószenekar próbái

zeneművészet területén amatőr 

tevékenységet folytató csoport 

támogatása, helyszín biztosítása

heti több alkalom 60 Régi Mozi közvetlen

Móri SE 

Mazsorettcsoportjának 

próbái

táncművészet területén amatőr 

tevékenységet folytató csoport 

támogatása, helyszín biztosítása

heti több alkalom 35 Régi Mozi közvetlen

Móri Vegyeskar próbái

zeneművészet területén amatőr 

tevékenységet folytató csoport 

támogatása, helyszín biztosítása

heti rendszeresség 25 Művelődési ház közvetlen

Mór, 2021. február 3.

Készítette:

Kovács Gergő

igazgató

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 

tevékenység feltételeinek biztosítása

A hagyományos közösségi kulturális értékek 

átörökítése feltételeinek biztosítása



 
 

 

 
 
 
 

A Lamberg-kastély  
Művelődési Központ, Könyvtár és 

Muzeális Kiállítóhely 
 
 

Radó Antal Könyvtár 
 

2021. évi munkaterve  

 
8060 Mór, Szent István tér 4. 

 
 
 
 
 
 
A készítés dátuma: 2021.01.29. 
 
Készítette: Fazekas Judit  
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1. Rövid összefoglaló 

A 2021-es év elején még mindig a koronavírus-járvány határoz meg mindent. Ebben a 

bizonytalan helyzetben a móri Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és 

Muzeális Kiállítóhely – Radó Antal Könyvtár mégis optimistán készíti terveit.  

Nagyon várjuk már, hogy újra kinyithassunk, és elképzeléseinket valóra válthassuk. 

Arra számítunk, hogy ebben az évben a nyitvatartási napok emelkedésével arányosan a 

tavalyihoz képest növekszik majd a látogatások, kölcsönzések és a kölcsönzött 

dokumentumok száma is.  

Szeretnénk folytatni az előző években bevált, kedvelt és hagyományos rendezvényeink 

sorát, egy-két 2020-ra tervezett esemény pótlása is várat magára. Emellett új sorozat 

indításán munkálkodunk.   

A digitalizálást az újonnan gyűjteményünkbe került helyismereti dokumentumokkal 

kapcsolatban folyamatosan végezzük, emellett folytatjuk a retrospektív feldolgozást is 

újabb, külön dossziékba rendezett témakörökkel.  

Integrált könyvtári rendszerünk adatbázisában szereplő dokumentumok tárgyszavainak 

bővítésével olvasóink részére szélesebb körű keresési lehetőséget biztosítunk. 

A 2020-ban megvalósított erőteljes online jelenlétünket fenn kívánjuk tartani, friss 

szolgáltatásként pedig online regisztrációs lehetőséget nyújtunk új könyvtártagjaink 

részére, ezzel is rövidítve a beiratkozási adminisztráció idejét.  

Könyvtárterasz szolgáltatásunk működtetését – ahol az olvasók az épületbe lépés nélkül 

kölcsönözhetnek – a korlátozások megszüntetésének időpontjáig biztosítjuk. 

 

2. Stratégiai célok végrehajtása 

Könyvtárunk stratégiai céljait természetesen a 2021-es évben is követni kívánjuk.  

Ahhoz, hogy a munkatársak megfelelő kompetenciákkal rendelkezzenek, és hivatásukat 

magas színvonalon végezhessék, folyamatos fejlesztésre van szükség. Továbbképzési 

tervünknek megfelelően ebben az évben is tervezzük – a tanfolyamok indításától függően 

– a könyvtáros kollegák tudásának bővítését, mélyítését. 

Dokumentumaink beszerzésénél elsősorban a használói igényeket tartjuk szem előtt. 



 
 

 

A költségvetésben dokumentumvásárlásra költhető összeget a könyvtári 

érdekeltségnövelő támogatás és a Márai-program által biztosított keret egészítheti ki.  

Az olvasásfejlesztés, olvasásnépszerűsítés 2021 elején egyelőre az online térre 

korlátozódik. Könyv és folyóiratcikk ajánlókkal, játékokkal, érdekességeket felvonultató 

sorozatokkal buzdítjuk – minden, a világhálón elérhető fórumunkon – olvasóinkat, 

követőinket az információszerzésre, a szabadidő hasznos eltöltésére. Amint lehetséges, a 

tényleges, személyes találkozások keretében is folytatjuk majd az egyik legfontosabb 

feladatunkat.  

 

3. Szervezet 

A könyvtár szervezetében 2021-ben sem személyi változtatást, sem a dolgozói létszám 

módosítását nem tervezzük.  

 

4. Infrastruktúra 

Infrastrukturális fejlesztések nagy valószínűség szerint csupán az esetleges pályázati 

lehetőségek kiaknázásával valósulhatnak meg ebben az évben. 

Amennyiben sikerül, szeretnénk néhány dolgozói számítógépet újra cserélni. 

 

5. Gyűjteményi információk 

A beszerzésnél a költségvetésben meghatározott keret lehető legkedvezőbb módon való 

felhasználására 2021-ben is fokozottan ügyelünk. 

A könyvtári állomány gyarapítása a gyűjtőköri szabályzatokban foglaltaknak és az olvasói 

igényeknek megfelelően történik. Személyes vásárlás során döntünk a kiválasztandó 

dokumentumokról az előzetesen összeállított lista szerint. Olyan pályázati lehetőségekre 

ebben az évben is számítunk, amelyeknek köszönhetően bővíteni tudjuk a 

gyűjteményfejlesztésre fordítható összeget, mint a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 

illetve a Márai-program. A móri Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Vörösmarty 

Mihály Könyvtár támogatását szívesen vesszük továbbra is. 

A folyóiratok beszerzéséhez az intézmény saját költségvetéséből biztosít keretet, ezt 

egészítik ki – reményeink szerint továbbra is – az NKA-tól érkezett sajtótermékek.  



 
 

 

Az állományapasztást is folytatjuk, 2021-es terveink között szerepel az egykori letéti 

állományunk selejtezése.  

A könyvek beleltározása és feltárása, feldolgozása az integrált könyvtári rendszerben 

folyamatosan történik. A gyorsaságra is törekszünk a pontosság és szakszerűség mellett, 

hogy minél előbb elérhetővé váljanak az újdonságok az olvasók számára.  

A könyvtár költségvetésében sajnos nincs külön keret a restaurálásra, ezért van szükség a 

dokumentumok egyedi kezelésére. A használat során kialakult kisebb hibákat továbbra is 

a kollegák próbálják kijavítani.  

2021-ben sem tervezzük biztonsági jellel megjelölni a dokumentumainkat, mert ahhoz 

nagymértékű anyagi és technikai beruházásra lenne szükség. Ezt csupán egy esetleges 

nagy összegű nyertes pályázat segíthetne megoldani.  

A könyvtár helyismereti gyűjteményében a Fejér Megyei Hírlapban megjelent móri 

vonatkozású cikkek digitalizálására az újság átnézése után azonnal sor kerül, de a 

retrospektív munka is folyik. 

2021-ben folytatja a részleg az (Össze)Hordó című, 1994-2012 között megjelent helyi lap 

digitális feldolgozását is. A teljes lapszámokról PDF dokumentum, a jelentősebb cikkekről 

pedig külön JPG is készül. 

 

6. Szolgáltatások 

Programtervezetünkben azt tűzzük ki célul, hogy a móri és környékbeli lakosok körében a 

különböző célcsoportoknak maradandó élményt nyújtsunk. Mindezt olvasáskultúra-

fejlesztő rendezvények, irodalmi- és színházi előadás, könyvbemutató, kiállítás, nyári 

gyermektábor szervezésével kívánjuk megvalósítani, de a képzésre is hangsúlyt fektetünk. 

A fiatalok könyvtárhasználatra ösztönzése a kiemelt feladatok közé tartozik, hiszen a 

könyvtár jövője attól függ, hogy mindig legyen utánpótlás, aki rendszeresen igénybe veszi 

szolgáltatásainkat, állományunkat akár a tanulmányokhoz, akár a kulturált szórakozáshoz. 

Együttműködve a helyi bölcsőde vezetőjével a legfiatalabbakat szeretnénk szervezetten is 

fogadni, kialakítva, erősítve bennük a mesék, a könyvek szeretetét. 

A felnőtt részleg munkatársai a pedagógusok közreműködésével a középiskolások részére 

könyvtárbemutató- és könyvtárhasználati órákat terveznek. A használó-képzés fontos 

szerepet játszik abban, hogy a fiatalokban kialakuljon az élethosszig tartó tanulás igénye. 



 
 

 

A digitális írástudás fejlesztésével elsősorban a nyugdíjas korúakat célozzuk meg, 

számukra szervezünk számítógép- és internethasználati foglalkozásokat. Fontosnak 

tartjuk az ő segítésüket, hogy a mai kor információs világában könnyebben tudjanak 

eligazodni. 

A kölcsönzés mellett különböző felhívásokkal a helybenhasználat iránt is szeretnénk 

felkelteni a jelenlegi és potenciális felhasználóink érdeklődését. Leginkább a helyismereti 

gyűjteményünk dokumentumai közötti böngészés segítheti elő a Mórral kapcsolatos 

információk megismerését, ezzel is erősítve a kötődést településünkhöz.  

2021-es céljaink között szerepel a távolról elérhető szolgáltatásaink népszerűsítése is. A 

honlapunk, azon belül az online katalógusunk használatának erősítésével felhívjuk 

olvasóink figyelmét az előzetes tájékozódás lehetőségére. Sokan célirányosan, egy-egy 

szerző műveire illetve egy bizonyos témára kíváncsian keresnek fel bennünket. A 

katalógusban való keresés már az állományunkban fellelhető konkrét dokumentumok 

közötti választást is megkönnyíti.  Az interneten keresztül a dokumentumok kölcsönzési 

határidejének hosszabbítása és az előjegyzés lehetősége is rendelkezésre áll. 

Igyekszünk a honlapunkon és a közösségi médiában az oldalunk követői számára 

irodalommal és szolgáltatásainkkal kapcsolatos szórakoztató tartalmakat is rendszeresen 

közzétenni. Nagy hangsúlyt fektetünk új érdeklődők bevonzására, online vetélkedőkkel, 

érdekességeket felsorakoztató posztok megjelentetésével. Miután az előző évben a 

legnagyobb nézettséget a helyismereti gyűjteményünk digitalizált képei és információi 

hozták, ezt a sorozatot mindenképpen folytatjuk. Ehhez kapcsolódva felhívást teszünk 

közzé, hogy a lakosságnál még fellelhető Mórra vonatkozó dokumentumok eljuthassanak 

könyvtárunkba.   

Az újabb felületek használata – mint amilyen a Padlet nevű portál – már az első néhány 

megjelenéssel népszerű lett, ezért annak alkalmazását rendszeressé, gyakoribbá tesszük.  

 

7. Minőségirányítás 

Használói elégedettségmérést az év második felére tervezünk, hogy a pandémia alatt 

kialakított szolgáltatásainkról és a járvány utáni könyvtárképről egyaránt kapjunk 

visszajelzést.  

A könyvtár új Stratégiai tervének (2022-2026) elkészítésére az idei évben kell sort 

kerítenünk, beépítve a változásokat, trendeket. Ehhez szükséges újra elvégezni a SWOT-

analízist, de szeretnénk ehhez kapcsolódóan átfogó önértékelést is végezni. 



 
 

 

Minőségirányítással kapcsolatos dokumentumaink közül szükségesnek látjuk - a fentieken 

felül - a partnerlista aktualizálását. Célunk a rendszeres ötletbörzék segítségével a 

könyvtár népszerűsítésére és szélesebb körben való megismertetésére, olvasók 

megtartására, új olvasók vonzására kialakított megoldások bevezetése. 

 

8. Tudományos kutatás és kiadványok 

Könyvtárunkban nem tervezünk kiadványt megjelentetni, azonban több szerző Mórral 

kapcsolatos anyaggyűjtését is támogatjuk adatokkal, képek és dokumentumok 

összeállításával.  

 

9. Partnerségi együttműködések 

Könyvtárunk helyet és lehetőséget biztosít arra, hogy a középiskolások nálunk teljesítsék 

a kötelező 50 órás közösségi munkát. A diákok elsősorban az adminisztrációs 

feladatokban segítenek, de esetenként a könyvtári rend ellenőrzését is elvégzik.  

A városban működő intézményekkel és civil szervezetekkel könyvtárunk jó kapcsolatot 

ápol, azonban mindig szükség van a folyamatos megújulásra. Ebben az esetben 

szolgáltatásaink hatékonyabb népszerűsítésével, igényeik szélesebb körű 

feltérképezésével szeretnénk ezt megvalósítani. 

A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtárral nagyon jó kapcsolatot ápolunk mind 

vezetői szinten, mind a Módszertani Osztály munkatársaival. Szintén rendszeresen 

egyeztetünk a megye más könyvtáraival. Részt veszünk közös továbbképzéseken, 

tájékoztatjuk egymást saját intézményünk eseményeiről, eredményeiről.  A Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezete, az Informatikai és Könyvtári 

Szövetség, valamint a Hungarnet Egyesület is fontos partnerünk.  

 

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei 

Marketing és kommunikációs költségekre intézményünk 2021-ben sem tervez jelentősebb 

összeget, szinte csak ingyenes megoldásokat veszünk igénybe. Friss híreinkről, 

programjainkról több mint 500 címre küldünk ki hírlevelet. A weblapunkon rendszeresen új 

információkat teszünk közzé a rendezvényekről, az új könyvekről és egy-egy 

szolgáltatásról is. 
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1. sz. Szolgáltatási feladatok 

2. sz. Rendezvények 

3. sz. Sajtómegjelenések 

4. sz. Pénzügyi adatok 

5. sz. Munkaügyi adatok 



Intézmény Mutatók Számadatok

1. sz. melléklet I. Szolgáltatási feladatok

Lamberg-kastély 1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) 40,00

Művelődési Központ, 2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 1440,00

Könyvtár és 2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma 10000,00

Muzeális Kiállítóhely 2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma 1440,00

2.3. A tárgyévi látogatók száma 15000,00

3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra) 4950,00

4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el 3,00

5. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen 1200,00
6. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben kölcsönzött 

dokumentumok száma
1,00

7. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma 4,00

7.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma 160,00

8. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)
4950,00

9. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként

9.1. Könyv 60855,00

9.2. Időszaki kiadvány 360,00

9.3. AV-dokumentum 150,00

9.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón) 0,00

9.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan) 0,00

10. Irodalomkutatások, témafigyelések száma 12,00

10. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma 8,00

10.1. A fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma 5,00

11. A könyvtár által szervezett

11.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális 

képzések száma
3,00

11.1.1. a képzéseken résztvevők száma 39,00

11.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem 

formális képzések száma
2,00

11.2.1. a képzéseken résztvevők száma 12,00



11.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma 0,00

11.3.1. a képzéseken résztvevők száma 0,00

11.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma 6,00

11.4.1. a résztvevők száma 150,00

11.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális 

programok

0,00

11.5.1. a programok résztvevőinek száma 0,00

11.6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok száma 1,00

11.6.1. a programok résztvevőinek száma 42,00

11.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma
1,00

11.7.1. a programok résztvevőinek száma 6,00

11.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály számára 

szervezett fejlesztő programok, foglalkozások és az azokon résztvevők száma

0,00

11.8.1. a programok résztvevőinek száma 0,00

11.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések 2,00

11.9.1. a programok résztvevőinek száma 12,00

12. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak 

száma
0,00

13. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 20,00

14. A könyvtár megjelenésének száma a médiában 65,00

15. A használói elégedettség-mérések száma 1,00

15.1 A válaszadó használók aránya/alkalom (átlag) 90,00

16. A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési 

könyvtárak száma

17. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a szolgálat 

fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma

6,00

18. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 0,00

19. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb. partnerek 

száma/év
3,00



II. Gyűjteményfejlesztés

1. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként

1.1. Könyv (db) 825,00

1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet) 0,00

1.3. Kartográfiai dokumentum (db) 0,00

1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0,00

1.5. Hangdokumentum (db) 3,00

1.6. Képdokumentum (db) 0,00

1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db) 0,00

1.8. E-könyv (db) 0,00

Egyéb dokumentum (db) 0,00

2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma 

dokumentumtípusonként

Könyv (db) 4000,00

Bekötött, tékázott folyóirat (kötet) 0,00

Kartográfiai dokumentum (db) 0,00

Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0,00

Hangdokumentum (db) 0,00

Képdokumentum (db) 0,00

Elektronikus (digitális) dokumentum (db) 0,00

Digitalizált és szolgáltatott dokumentum (db) 0,00

E-könyv (db) 0,00

Egyéb dokumentum (db) 0,00

3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma 0,00

4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma 365,00

5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 14,00

7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 0,00

8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma 0,00

8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest 0,00

III. Gyűjteményfeltárás

1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma
2800,00

2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma 0,00



3. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának 

időtartama napokban kifejezve
5,00

4. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt 

dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)
99,00

V. Rendezvény, kiállítás

1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi 

programok, rendezvények száma összesen
46,00

1.1. a résztvevők száma 2646,00

2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma 0,00

2.1. a résztvevők száma 0,00

3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma 2,00

3.1. a látogatók száma 258,00

4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma 0,00

4.1. a résztvevők száma 0,00

5. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 2388,00

VI. Állományvédelem

1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív 

állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma
115,00

2. Muzeális dokumentumok száma 0,00

3. Restaurált muzeális dokumentumok száma 0,00

4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma
0,00

5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma 0,00



Intézmény Rendezvény neve Helyszín Beszámoló szerinti típus

2. sz. melléklet

Lamberg-kastély Művelődési Központ, 

Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely Könyvtárhasználati óra - fogyatékkal élőknek

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

 fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő 

képzés

Digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismeretek fejlesztését segítő foglalkozás nyugdíjasok 

számára

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési 

ismereteket nyújtó képzés, 

a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett képzés

Digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismeretek fejlesztését segítő foglalkozás nyugdíjasok 

számára

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési 

ismereteket nyújtó képzés, 

a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett képzés

Könyvtárhasználati óra - középiskolás korosztálynak

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

könyvtárhasználati 

foglalkozás

Könyvtárhasználati óra - középiskolás korosztálynak

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

könyvtárhasználati 

foglalkozás

Könyvtárhasználati óra - középiskolás korosztálynak

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

könyvtárhasználati 

foglalkozás



Könyvtárhasználati óra - középiskolás korosztálynak

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

könyvtárhasználati 

foglalkozás

Könyvtárhasználati óra - középiskolás korosztálynak

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

könyvtárhasználati 

foglalkozás

Könyvtárhasználati óra - középiskolás korosztálynak

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

könyvtárhasználati 

foglalkozás

Könyvtárlátogatás - meseolvasás bölcsödéseknek

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

olvasási 

kompetenciafejlesztést, 

szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális 

képzés

Könyvtárlátogatás - meseolvasás óvodásoknak

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

olvasási 

kompetenciafejlesztést, 

szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális 

képzés

Könyvtárlátogatás - meseolvasás óvodásoknak

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

olvasási 

kompetenciafejlesztést, 

szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális 

képzés

Könyvklub

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb



Könyvklub

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Könyvklub

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Könyvklub

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Könyvklub

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Könyvklub

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Fiatal olvasók klubja

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Fiatal olvasók klubja

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Fiatal olvasók klubja

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb



Fiatal olvasók klubja

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Könyvbemutató 

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

 nemzetiségi közösségi 

indentitást erősítő 

program

Költészet napja - Fesztbaum Béla Kosztolányi estje

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Mesedélelőtt a könyvtárban - bábelőadás

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Mesedélelőtt a könyvtárban - bábelőadás

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Bibliai esték

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Bibliai esték

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Ünnepi Könyvhét - Lackfi János

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb



Múzeumok éjszakája - tematikus barangolás a könyvtár 

tereiben

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Színházi előadás felnőtteknek - Molnár Ferenc: 

Üvegcipő - Körúti Színház

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Régi Mozi

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Nyári tábor 8-12 éves gyerekeknek

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Nyári tábor 8-12 éves gyerekeknek

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Sajtó a szabadban

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

"Nekem szülőhazám.." - Beszélgetés Mórról külföldre 

költöző, majd Mórra visszatelepülő jelentős sikereket 

elért emberekkel

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

"Nekem szülőhazám.." - Beszélgetés Mórról külföldre 

költöző, majd Mórra visszatelepülő jelentős sikereket 

elért emberekkel

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Irodalmi szalon - Turek Miklós Pilinszky estje

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb



Meseműhely - Csóka Judittal

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Meseműhely - Csóka Judittal

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Móri Bornapok - zenés/irodalmi előadás

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Erzsébet téri 

Művelődési Ház

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Kiállítás a gyerekkönyvtárban

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár Időszaki kiállítás

Kiállítás Pilinszky János életérő és munkásságáról

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár Időszaki kiállítás

Szinházi előadás felnőtteknek

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Régi Mozi

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Színházi előadás óvodásoknak

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Régi Mozi

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Színházi előadás 1-2. osztályosoknak

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Régi Mozi

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb



Színházi előadás 3-4. osztályosoknak

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Régi Mozi

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb



Intézmény Sajtómegjelenés, publikáció címe Online elérhetősége (ha van)

3. sz. melléklet

Lamberg-kastély Művelődési Központ, 

Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 10 cikk a Fejér megyei hírlapban

5 cikk a Móri Kurírban

10 cikk a mormost.hu internetes hírportálon

20 riport/híradás a Móri Városi Televízióban

20 hír a móri Mária Rádióban



Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 2020. évi tény
Az intézmény finanszírozási bevételei
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 47639
– ebből fenntartói támogatás 33639
– ebből felhasznált maradvány
– ebből központi költségvetési  támogatás 14000
– ebből pályázati támogatás 357
– a pályázati támogatásból EU-támogatás
Az intézmény működési bevételei
Szolgáltatásokhoz köthető bevétel 187
Egyéb bevétel 66
Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatonként
Személyi juttatás 25761
Munkaadókat terhelő összes járulék 4295
Dologi kiadás    17836
Egyéb kiadás

4. sz. melléklet
Lamberg-kastéy Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár



Munkaügyi adatok 2020. január 1-i állapot szerint 2021. január 1-i állapot szerint

Összlétszám 7 7

Ebből vezető vagy magasabb vezető 1 1

Távollévők 0 0

Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak

Könyvtáros szakképesítéssel 6 6

Középfokú szakképesítéssel 0 0

Egyéb felsőfokú végzettséggel 0 0

Egyéb munkakörben foglalkozatottak

Egyéb alkalmazott felsőfokú végzettséggel 0 0

Egyéb alkalmazott középfokú végzettséggel 0 0

Egyéb alkalmazot egyéb végzettséggel 1 1

*Az adatok egész főben megadva, az esetleges részmunkaidő figyelmen kívül hagyásával értendőek

5. sz. melléklet

Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár




